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Onderzoek doe je niet alleen. Gesprekken met andere juristen vormen de 
gedachten en kunnen nieuwe inzichten bieden. Dit vereist in de eerste plaats 
dat geïnteresseerden elkaar kennen en ontmoeten. De Vereniging voor 
Burgerlijk Recht wil met deze middag de gedachtewisseling tussen jonge en 
oudere goederenrechtelijke onderzoekers stimuleren. Onder de noemer 
‘Property Law Lab’ opent prof. Verstijlen het discours met een lezing over 
een goederenrechtelijk thema. Daarna presenteren drie promovendi hun 
goederenrechtelijk georiënteerde onderzoek. Steeds is aansluitend ruimte 
voor uitwisseling van ideeën. De verenging hoopt met gastheer prof. Bartels 
dat de middag velen inspiratie biedt en de basis legt voor verdere 
ontmoetingen en samenwerking. Uiteraard wordt traditiegetrouw op de 
voorjaarsvergadering eveneens de VBR Publicatieprijs 2017 uitgereikt. 
Iedereen met interesse in onderzoek en/of goederenrecht is van harte 
welkom. 
 
 
 
 
Wanneer? Vrijdag 13 april 2018 om 14:00 uur 
Waar? Radboud Universiteit Nijmegen, Grotiusgebouw 
 
Aanmelden voor de vergadering (voor leden) en  
het aanvragen van lidmaatschap kan via de  
website www.verenigingvoorburgerlijkrecht.nl 

http://www.verenigingvoorburgerlijkrecht.nl/
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13.45 – 14.00 Ontvangst  
14.00 – 14.05 Huishoudelijk gedeelte: 

 
 
 

- Verslag najaarsvergadering 8 december 2017 
(zie bijlage) 

- Financieel jaarverslag (wordt later verstrekt) 
- Mededelingen van het bestuur 
- Rondvraag 

14.05 – 14.50 Prof. mr. Frank Verstijlen 
14.50 – 15.00 Discussie 
15.00 – 15.20 Mr. Roderic ter Rele  

‘Beperkte rechten op eigen goederen’  
15.20 – 15.30 Discussie 
15.30 – 16.00 Thee en koffie 
16.00 – 16.20  Mr. Hermen Reehuis 

‘Wat de betovergrootvader van Olivia Newton-John ons leert 
over de overdracht onder voorwaarde’ 

16.20 – 16.30 Discussie 
16.30 – 16.50 Mr. Aart Jonkers 

‘Opportunism with the guarantee relationship in 
business finance: US, German & Dutch law’ 

16.50 – 17.00 Discussie 
17.00 – 17.10 Uitreiking VBR Publicatieprijs 2017 
17.10  Borrel 
 



 
 
Roderic ter Rele 
‘Beperkte rechten op eigen goederen’ 
Roderic ter Rele is sinds 1 april 2015 als promovendus verbonden aan het 
Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit. Hij 
doet onderzoek naar de vraag in welke gevallen een eigenaar een beperkt recht 
op zijn eigen zaak kan hebben. Is bijvoorbeeld in bepaalde gevallen een 
erfdienstbaarheid bestaanbaar als heersend en dienend erf in één hand zijn? 
Het Duitse recht is voor hem een belangrijke inspiratiebron. Naast zijn 
onderzoek verzorgt Roderic onderwijs op het gebied van het burgerlijk recht. 
Roderic heeft aan de Universiteit Utrecht de bachelor Rechtsgeleerdheid en de 
masters Notarieel recht en Privaatrecht behaald. Aan de Universiteit van 
Amsterdam heeft hij de master Fiscaal recht succesvol afgerond. Eind 2015 
heeft Roderic enkele maanden onderzoek gedaan op het Max Planck Instituut 
in Hamburg; in het najaar van 2016 is hij als gastonderzoeker verbonden 
geweest aan het Instituut voor Goederenrecht van de Katholieke Universiteit 
Leuven. 
 
 
Hermen Reehuis  
‘Wat de betovergrootvader van Olivia Newton-John ons leert over de 
overdracht onder voorwaarde’ 
Hermen Reehuis is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Onder 
begeleiding van prof. F. Brandsma en prof. J.E. Jansen doet hij onderzoek naar 
de doorwerking van de titel in de gevolgen van de overdracht. Hij richt zich in 
het bijzonder op de doorwerking van de in de titel opgenomen voorwaarde, 
waarbij hij gebruik maakt van een leerstellige benadering met ruimte voor 
rechtsvergelijkend onderzoek op historische grondslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aart Jonkers 
‘Opportunism with the guarantee relationship in business finance: US, 
German & Dutch law’  
Aart Jonkers is sinds 2013 als docent en onderzoeker verbonden aan het Center 
for the Study of European Contract Law van de Universiteit van Amsterdam. 
Aart coördineert en verzorgt onderwijs voor verschillende vakken, waaronder 
Insolventierecht, Finance, Security & Insolvency en Financiering & Zekerheid. 
Daarnaast is hij, met prof R.J. de Weijs, hoofdredacteur van de INS Updates 
(ins-updates.nl). Aart promoveert bij prof. A.F. Salomons en prof. R.J. de Weijs 
op een rechtsvergelijkend proefschrift met bovenstaande titel. In dit 
proefschrift vergelijkt hij op basis van een economische analyse van 
persoonlijke zekerheden in de context van bedrijfsfinanciering Nederlands, 
Duits en Amerikaans recht. Het proefschrift begeeft zich op het snijvlak van het 
insolventie-, contracten-, ondernemings- en goederenrecht. 
 


